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अचानक आरा ऩाहुणा   

  

डॉक्टय डूलरटटर जहाजाने घयी मेण्मासाठी ननघारे. 
“आताऩमतं आऩण अनेक साहसी काभिं केर,” त े
म्हणारे. 
“आऩण सकक स भगयीच्मा आईरा बेट टदरी, आऩण 
लाघािंच्मा याजाचा भुरालय इराज केरा, आणण 
आऩण सभुद्री डाकुिं ना भागे सोडून आरो.”  
तलेढ्मात तमािंना भागे खट-खट-खट आलाज आरा.   

“अये हा कसरा आलाज आहे?” डॉक्टय डूलरटटरने 
आश्चमाकने वलचायरिं. भग सगळमािंनी लभऱून 
जहाजाची तऩासणी केरी. आत-फाहेय, लय-खारी 
सगऱीकड ेतमािंनी ऩाटहरिं.  



भग डकेलयचा एक दयलाज़ा उघडरा आणण 
तमातून एक छोटा भुरगा फाहेय आरा.  

तमारा फघून सगळमािंना खूऩ आश्चमक लाटरिं. 
“तू कोण आहेस?” डॉक्टय डूलरटटरने वलचायरिं. 

“तुम्ही कोण आहात? ”तमा छोट्मा भुराने 
वलचायरिं.  

“त ेसभुद्री डाकू कुठे आहेत?” तमाने 
वलचायरिं. भग तो भुरगा डकेलय चढरा. 
  



“तू मा जहाजालय कसा आरास?” डॉक्टय 
डूलरटटर म्हणारे.   

“भरा लाटरिं की सभुद्री डाकू होण्मात भोठी 
भजा मेईर,” छोटा भुरगा म्हणारा. 

“ऩण त ेसभुद्री डाकू नीच आणण भतरफी 
ननघारे,” छोटा भुरगा म्हणारा. “म्हणून भी मा 
खोरीत रऩून याटहरो.”  
“तू कुठरा आहेस?” डॉक्टय डूलरटटरने वलचायरिं.  



“भरा जागेचिं नाल नाही  

भाहीत,” छोटा भुरगा म्हणारा.  

“ऩण भरा भाटहत आहे त ेमा टदळेरा आहे,” 
तमाने फोटाने दाखलरिं. “नाहीतय मा टदळेरा”  
तो असिंही म्हणारा. 

डॉक्टय डूलरटटररा सभजत नव्हतिं की 
आता काम कयालिं? जय भुरारा घयाचा 
ऩतता भाटहत नसेर तय तमारा घयी कसिं 
ऩाठलणाय?” 



डॉक्टय डूलरटटरने एक लळट्टी लाजलरी 
आणण दोन लेऱा जहाजाचा हॉनक लाजलरा.  
तवे्हा रगेचच डॉफफपन्सचा एक ऩरयलाय 
ऩोहत जहाजाजलऱ आरा.  

“भरा हे सािंगा,” डॉक्टय डूलरटटरने 
तमािंच्मातफमा सगळमात लदृ्ध आणण सभजदाय 
डॉफफपनरा वलचायरिं, “सभुद्रात काम होत आहे, 
हे डॉफफपनरा नेहभी भाटहत असतिं. अच्छा हे 
सािंगा हा भुरगा कोणतमा द्लीऩलयचा याहणाया 
आहे?” 
“आम्हािंरा नाही भाटहत,” डॉफफपन म्हणारे.  



ि स घेण र  कुत्र   
  

डॉक्टय डूलरटटर जहाजाच्मा डकेलय 
ळतऩालरी कयत होत.े “वलचाय कय, 
फेटा,” डॉक्टय म्हणारे. “तू आऩफमा 
घरून काही आणरिं होतिं का?” छोट्मा 
भुराने थोड्मालेऱ वलचाय केरा. “हो, भी 
हे आणरिं होतिं,” तो म्हणारा.   

भग तमाने आऩफमा णखश्मात हात 
घातरा आणण खाण्माचा एक तुकडा 
काढरा. “भाझ्मा आईने हे केरिं होतिं, 
आता एलढिंच याटहरिं.” 



फजऩ-कुत्र्माने खाण्माचा ऩदाथाकचा 
लास घेतरा. “हो,” तो बुिंकत 
म्हणारा. “भी मा भसाफमाचा लास 
माआधी घेतरा आहे. चरा 
भाझ्माफयोफय.” 

भग फजऩने आऩफमा नाकाने एका  
टदळेरा इळाया केरा. “हा सुगिंध मा 
टदळेने मेत आहे.” 



प्रि स हून परतणे   
  

भग  डॉक्टय डूलरटटरने जहाजारा तमा टदळेरा 
लऱलरिं जी फजऩने आऩफमा नाकाने दाखलरी 
होती. जहाज अनेक तास तमा टदळेने जात होते. 
असिं लाटत होतिं की त ेकधी तमा भुराचिं घय 
ळोधू ळकणाय नाही. “फघा!” तो छोटा भुरगा 
ओयडरा. भग तो जहाजाच्मा डकेलरून उडी 
भायरी आणण ऩोहत तो ककनाऱ्मालय ऩोहचरा.  

...फजथे तमाची आई तमाची लाट फघत होती. 
“जया भाझ्मासाठी थािंफ,“ फजऩ धाऩा टाकत 
म्हणारा. “भाझ्मासाठी सुद्धा” ऩुळभी–ऩुरमू 
म्हणारी. “भाझ्मासाठी ऩण” डफ-डफ म्हणारा. 
“भाझ्मासाठी ऩण,” गुफ-गुफ डुक्कय म्हणारिं. 



“तुभच ेखूऩ-खूऩ आबाय,” आई म्हणारी. 
आईने आऩफमा भुरारा जलऱ घेतरिं. “भी 
आऩरिं कजक कसिं पेडू?” आईने डॉक्टय 
डूलरटटरची ऩाऩी घेत वलचायरिं.  

डॉक्टय डूलरटटर मािंना काही सभजरिं नाही. तमािंचा 
चहेया रार झारा. “भरा बूक रागरी आहे,” 
छोटा भुरगा म्हणारा. “आम्हािंरा ऩण बूक 
रागरी आहे,” प्राण्मािंनी म्हटरिं. भग सगळमािंनी 
लभऱून ऩोटबय गयभागयभ सूऩ प्मामरिं. 



“मा प्रसिंग तय आऩण भोठ्मा धाभधूभीत 
साजया कयामरा हला,” डॉक्टय डूलरटटर 
म्हणारे. “चरा आऩण ऩयेड करू मा,”  

डफ-डफ फदक म्हणारिं.  

“भरा चािंगरी ऩयेड कयण्मात खूऩ भजा 
मेत.े” ऩुळभी-ऩुरमू म्हणारी. भग छोटा 
भुरगा उठून उबा याटहरा. “भाझ्मा भागे-
भागे मा!” तो ओयडरा. 
 



ऩयेड भध्मे प्रतमेकारा भजा मेत होती. त े
रे्ट-याईट कयत इकड-ेनतकड ेगेरे. ळेलटी 
 डॉक्टय डूलरटटर म्हणारे, “आता आऩरी 
जाण्माची लेऱ झारी” 

भाझी फहीण वलचाय कयत असेर की आम्ही 
इतक्मा भटहन्मािंऩासून कुठे गामफ आहोत. 
“आम्हािंरा तुभचिं म्हणणिं सभजतिं,” छोटा 
भुरगा दुुःखी होत म्हणारा. 



 भग एकभेकािंना बेटफमानिंतय आणण 
डोळमातफमा ऩाण्मासाटहत त ेनतथून 
ननघारे. भग डॉक्टय डूलरटटर आणण 
तमािंच ेप्राणी ऩयत जहाजालय चढरे. 

शिेटी घरी परतऱे 

  

तमानिंतय डॉक्टय डूलरटटर आणण प्राणी आऩफमा 
घयी यलाना झारे. खूऩ टदलस प्रलास केफमानिंतय 
तमािंना ळेलटी ऩडडरफीचा ककनाया टदसरा. ककनाया 
ऩाहून प्राणी आनिंदाने नाचू रागरे आणण खारी-
लय उड्मा भारू रागरे. “वलचाय कयतोम की 
आऩफमा ळहयात काम फदर झारा असेर,” 
डॉक्टय डूलरटटर म्हणारे, “ऩटहफमा सायखिंच 
सगऱिं असण्माची ळक्मता आहे.” 



डॉक्टय डूलरटटरच ेघय बफरकुर ऩटहफमा 
सायखिंच होतिं. तमािंच्मा घयात खूऩ सायी 
ऩत्रिं आणण बफरिं ऩडरेरी होती. पयळीलय 
धूऱ जभा झारेरी होती. 

तवे्हाच  डॉक्टय डूलरटटर मािंची फहीण आरी.  

“अये व्ला!” ती आनिंदाने ओयडरी. नतने  
 ऩुळभी-ऩुरमूरा ऩाटहरिं. “भी भाझ्मा जीलनात 
इतका सुिंदय आणण अनोखा प्राणी कधीच 
ऩाटहरा नव्हता.” 



“तमाची रोकय एकदभ जादचूी आहे आणण 
रलकय रलकय लाढत,े” डॉक्टय डूलरटटर 
म्हणारे. “एखाद्मा जादनेू जय आऩण ही 
बफरे बरू ळकरो तय.” 

“जादचुी रोकय!” तमािंची फहीण म्हणारी. 
फटहणीच ेडोऱे चभकरे. “भी तुभच्मा 
सगळमािंसाठी तमा रोकयीने एक-एक स्लेटय 
वलणेर. भग कोणाराही थिंडी लाजणाय नाही.” 



भग डॉक्टय डूलरटटर मािंच्मा फटहणीने खूऩ 
साये स्लेटय वलणरे आणण त ेवलकरे. अळा 
ऩद्धीतीने तमािंनी खूऩ ऩैसे लभऱलरे. तमा 
ऩैळातून तमािंनी बफरिं बयरी. आता घय स्लच्छ 
होतिं. प्रतमेक प्राण्माजलऱ स्लेटय होतिं. 
प्रतमेकाकड ेबयऩूय खामरा अन्न होतिं. डॉक्टय 
डूलरटटर ळहयातीर सगळमा प्राण्मािंलय पे्रभ 
कयत. तमानिंतय सगऱे रोक आनिंदी आणण 
स्लेटयच्मा ऊफेत याटहरे. 

 सम प्त  




